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REQUERIMENTO Nº. 087/2022 

 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

A Vereadora que este subscreve, solicita à Mesa Diretora que, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 

formalidades regimentais, seja encaminhado à Chefe do Executivo Municipal, ao Secretário de Infraestrutura 

do Município, o Sr. Matheus Santos de Oliveira e ao Secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, o Sr. 

Joanderson Santos o seguinte REQUERIMENTO: 

 

 REFORMA DO CASARÃO ANTIGO SITUADO NO ASSENTAMENTO ASSEMBLEIA, PARA SER UTILIZADO 
NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA.  
 

 

JUSTIFICATIVA: 

Em visita ao Assentamento Assembleia, estivemos conversando com os moradores daquela localidade, 

que expressaram o desejo de ver reformado um antigo casarão que foi construído no ano de 1920, e no 

momento atual está abandonado e bastante danificado. 

Esse casarão é considerado pela comunidade local como um património histórico e já foi bastante 

utilizado para reuniões, casamentos, batizados e para outros eventos.   

  Com a reforma desse casarão muitos problemas daquela comunidade poderão ser solucionados, a 

exemplo: servirá para utilização como escola ou posto de saúde ou para outras atividades necessárias para 

aquela localidade.  Ou seja, além de passar a ter utilidade para o município ainda irá preservar a sua história.                               

Dessa forma, solicitamos a Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Infraestrutura do 

Município, para que sejam tomadas as medidas necessárias para execução desta reforma, que irá beneficiar 

muito os moradores daquela comunidade. 

  

SALA DAS SESSÕES, 24 DE AGOSTO DE 2022. 

 

_______________________________________________ 

            MARINALVA SANTANA SERRA 

                                   (Tia Nalva - Vereadora) 
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